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Edime yöresi çayr ve mer'a karncalar
üzerinde fatmistik aratrmalar

Abdullah ARA Nihat AKTAÇ

Suramary

Panistic study on meadow and paattre ants

of Edime Provinces

in this work, meadow and pasttre anta of Edime pro-
vincea were investigated during the spring and autumn
periods of 1985 and 1986.

During the courae of the research 16 genera and 40
species belonging to 3 subfeuniliea (Myrmicinae,
Dolichoderinae, Pormicinae) were determinad. Of theae, 31
species ere new records for studied sureaa and Mesaor
caducus 3 new record for Turkey.
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species. Although the studied area diaplayes anthropogenic
step characteristic, boreal elements are alao represented

C. viaticoides exhibit invasion.

intermediate hosts of certain trematode parasitea of
livestock are alao present in the area.

Giri

Bu çalmada daha önce özel bir çalma kapsamna alla-

mam Edime ve yöresinin tabii çayr ve mer'a karncalar

aratrlmtr.
Bugüne kadar Edirne yöresinden 7 tür re 5 varyete
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lateralB var. faveolatua. Camponotua lateralis var. rectus

edilmitir (Porel, 1895) ki varyetelerin bugün için takso-

nomik bir deeri de yoktur.

Trakya Bölgesi, corafi olarak Kuru Orman, Nemli Orman,

Antropojen step ve Ky Bitkileri ile karekteristiktir.

Dolaysyla bölgede geni bir alan kapsayan Edirne'nin

karnca faunas bakmndan yukarda belirtilen çok cüz »i

türler yannda farkl elemanlar içermesi tabiidir.

Edirne yöresinde çayr ve mer'alar yaygn olup 6276

km^ lik alann îi 34 ünü kapsamaktadr,Tabii çayr ve mer'

alarda yaayan karncalardan Formica ve Lasius cinslerine

ait baz türler koyun, keçi ve sr gibi ekonomik öneme

haiz büyük ve küçükba hayvanlarn safra yollarnda endo-

parazit olarak yaayan ve verim kaybna neden olan Trema-

todlarCyass kurtlar) 'a 2. ara konakljj: etmektedirler

(Pas3era,1975).

Aratrmamzla bir taraftan karnca faunasn tespit

etmeyi, dier taraftanda yukarda sözü edilen konak karn-

ca türlerinin yöredeki dalmlarn belirlemeyi amaçladk.

Aratrma 1985^986 yllarnda Edirne ve yöresindeki

çayr ve mer'alarda yürütülmütür,ICarncalarn aktif peri-

yodlarnn Hisan ortas ile Ekim sonu olduu (Hayaschida,

1960 ;Baronl Urbani ve Aktaç, 1981) dikkate alnarak,ara-

trma materyeli lkbahar ve Sonbahar periyodlarnda top-

lanmtr.IJateryel toplanrken birim olarak yuvalar esas

alnmtr.Tespit edilen yuvalardaki bireylerin büyük olan-

lar elle, küçük olanlar ise emgl iesi yardmyla toplan-

mtr.
Toplanan materyel arazide îS 70 alkol çeren tüplere

konmu, arazi dönüü materyel temizlendikten sonra îb 70

alkol ve gliserin karm (100 oo.',S 70 alkol+ 20 cc,

gliserin) içinde tüplerde stok materyel halinde incelenme-

e hazr hale getirilmitir.



Bu materyelin bir ksm »tespit edilen yuvalardaki cast-

Binflardan (içi-asker-erkek-dii) birer örnek" hem tayin-

lerde kullanlmak üzere, hem de kollekaiyon materyeli ola-

rak, her yönden incelenmelerine imkân salayan ucu sivri

üçgen karton etiketler üzerine suda çözülebilen tutkalla

yaptrlm ve kuru materyel haline getirilmitir.

Aratrmada tür dalmlarnn saptanmas amaçlandn-

dan, tayinler tür düzeyinde tutulmu, alt taksonlara inil-

memitir.
,

Aratrma Sonuçlar ve Tartma

Bdime ve yöresindeki çayr ve mer'alardan toplam 28

lokalitede (Cetvel 1, ekil 1) yaplan çalmalar sonucu

3 alt familya (Mymicinae, Dolichoderinae, Porraiclnae) 'dan

16 cins ve 40 tür saptanmtr (Cetvel 2) . Bunlardan 8

cins, 18 tür Myrmicinae; 2 cins, 2 tür Dolichoderinae; 6

cins, 20 tür ise Pormiolnae alt familyasna aittir (Cet-

vel 2) . Ayrca bu türlerin 31* i yöre için, V i Türkiye

için yeni kayttr (Cetvel 2). Türkiye karnca faunasnda

temsil edilen Dorylinae ve Ponerinae alt familyalarna ait

türler ise aratrma bölgemizde bulunamamtr. Dorylinae

alt familyas Türkiye "de tek tür ile Dorvlus fulvus

(Donisthorpe, 1950) temsil edilmektedir ve sadece Güney

Anadolu'dan bilinmektedir. Ponerinae alt familyasna ait

türlerin ise ormanlk alanlarda bulunduunu dikkate ald-

mzda çayr ve mer'a dan oluan özel habitatlarmzda

bulunamaylar beklenilebilen bir sonuçtur.

Giri bölümünde de belirtildii gibi Edirne'den daha

önce 7 tür ve 5 varyete kaydedilmitir. Bti türlerden

tuberum var,, luteus. aratrmamz srasnda bulunamamtr.

A. frauenfeldi tamamen talk ve kayalk yerlerde bulunur

ve bizim lokalitelerimizde bulunamay özel habitat terci-
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tuberum *\m bulunamay ise beklenmeyen bir sonuçtur.

Porel (1895) tarafndan Edirne'den kaydedilen

ecocystus albicans var. miartus ve M. viaticua var.





ekil 1. Edirne re yöresinde aratrlan lokaliteler

(Rakamlar, lokalitelerin Cetvel l'de gösterilen
sra numaralarn ifade etmektedir)



CBTVEL 2. Edirne v» yöresinde tesblt edilen türler

X I Edirne ve yöresi için yeni ltayxt

XX : Türkiye içi|i yeni kayt

F0R1.ICIDAS

MYKJIOINAB

Myrraica lobicornie (Nylander, 1846) c

Myrmica scabrlnodls Nylander, 1846

Aphaeno^ster subterranea (Latre'ille, 1798) .....

Aphaenogaster aimonellll Bmery, 1894 ....•...*..<

Mesaor oertzeni ?orel, 1910

Heasor atructor (iatreille, 1798)

Measor rugoaua grup

Uessor oaducua (Uotschulsky, 1839) ••

Meaaor meridionalls (Andre, 1882) «.*......

, Pheidole pallldula (Nylander, 1848)

Cardlooondyla elegans Smery, 1869 <

CardiooondyB atambuloffi yorel, 1892 ,

Crem^stogaster laeatrygon Bmery, 1869

Cremastogaater acutellaris (Olivier, 1791)

Diplorboptrum fugax (Latreille, 1798) ,, ...,

Tetramorium caeapitum (Linnâ, 1758)

Tetramorivun semilaeve Andr^, 1881

fetramoriuo fortia Porel, 1904 ...

TOLICHODERIHAE

Liometopum microoephalum (Panaer, 1798)

îapinoma erraticum (Latreille, 1798)

»ORMICIKAB

Plagiolepia palleacena Porel, 1888 ,.

Plagiolepia pygmaea (Latreille, 1798)

Carapohotua vagua (Scopoll, 1763) .*••

Camponotua aethiopa (Latreille, 1798)

Camponotua lateralia (Olivier, 1791)

Camponotua piceua (Leaoh, 1825)

Camponotua aamiua Porel, 1888 .......

Camponotua kurdiatanicua Smery, 1920

Inasius alienua (Porater, 1850)



lasius nlger (Linne, 1758) ,

Laaius brunneus (Lat^^ille, 1798) ....

Lasius umbratus (Nylander, 1846) .....

Lasius fullginosus (Latreille, 1798) .

Formica cinerea Uayr, 1853 ••

Pormica cunicularia Latreille, 1798 ..

Formica gagates Latreille, 1798 ......

Proformica korbi Braery, 1909 ••..

Cataglyphis nodus (Brulle, 1832) .

Cataglyphis aeneacens (Hylander, 1849)

Cataglyphis viaticoides Andre, 1881

•••••*••*(

orientalB tespit ettiimiz tür listesinde (Cetrel 2) g8-

rülfflUyorsa da K. albioana yar. gixtus . Cataelyphis

iaticoides 'in sinonimi (Emery, 1925), M. Tatioua -»ar.

orientalis ise Cataglyphis nodus*un sinonimidir (Semtschi,

1929). Bu 2 tür tarafmzdan tespit edilmitir (Cetrel 2).

Aratrma bölgemizde saptadmz 40 tür »den 31 inin ybre

için yeni laa.jxt oluu kukusuz ki Forel'in bu ySreyi özel

bir çalma kapsamna almadn göstermektedir.

Aratrlan lokalitelerin tümünde ayn türe rastlanma-

mtr. Yörede en yaygn türler Tetreunorium caespittm .

Formica cunicularia ve Pheidole pallidxxla '(;Lr ve toplam

fauna'nn ÇJ 7»3 ünü olutrurlar. Bu ^türler ekolojik tole-

rans en yüksek olan türler olarak gözükmektedir. Beslenme

rejimleri bakmndan granivor ve nektarlvor olan bu türler

(Baroni Urbani, 1969) 'in çokluu; aratrlan habitatlarda

Bromus . Agropyron gibi budaygil, Trifolium gibi baklagil

yem bitki türlerinin yaygn olmas ile açklanabilir.

Yörede yalnz 1 veya 2 lokalitede saptanabilen tür sa-

fuliginosus t aslnda ormanlk ve aaçlk yerlerde b\lunan

ve çaltmz özel habitatlarda beklenmeyen türlerdir.

Ancak yöre; corafi açdan, eskiden boreal'e ait olmas re

sonradan insan etkisiyle dejenere edilmesine ramen çok

seyrek te olsa yer yer mee aaçlar ve kavaklklar içer-

mektedir ve yukarda belirtilen türler de bu alanlarda



tespit edilmitir. Seyrek türlerin toplam fauna içindeki

yüzdeleri % 46.3 tür. Seyrek dalm gösteren türlerin

toplam te^xaa. içindeki yüzdelerinin yaygn türlere orenla

fazla oluu genel ekoloji prezsipleriyle uygunluk göster-

mesi açsndan beklenilebllen bir sonuçtur.

Yörenin steplemesine paralel olarak Oataglyphis nodua .

c. viaticoidea gibi tipik step elemanlarnn yöreye inva -

siyonu doaldr. Ancak' tipik step elemanlarnn çok az tür-

le temsil edilmesi, fauna deiiminin iklim koullar ve
insan etkisi sonucu meydana gelen deiimden, çok daha ya-
va olmas ile açklanabilir.

Aratrlan lokalitelerde Messor türleri (Ilessor

•i^JîâaiiasJ! <'t<«I:i*^^»'^M*i-t.tlUI|.^B',^aMT^rafi>l

onalis ) youn populasyonlar halinde tespit edilmitir.
Tohum temesi le beslenen ve "hasatç karncalar" olarak
bilinen bu türlerin yörede yaygn olmas, aratrma böl-
gemizin büyük bir ksmnda çayr ve mer'alarn etrafnda
ekili alanlarn baunuu ile izah edilebilir.

Koyun, keçi ve sr gibi hayvanlarn safra yollarn-
da endoparâzlt olarak yaayan trematodlara 2. ara konaklk

5*
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L. fuliginosus ) saptanmtr. Bu türlerin konak-parazit

ilikileri ise daha sonraki çalmalarmzda deerlendi-
rilecektir.

Bu çalmada Edirne ve yöresi çayr ve mer'a keurnca-

lar 1985-1986 yllarnda ilkbahar ve sonbahar periyodla-

rînda aratrlmtr. Aratrma srasnda 3 alt familya

(lîyrmicinae, Dolichoderinae, Pormicinae) dan 16 cinse ait

40 tür saptanmtr. Bu türlerden 31' i yöre için, 1' 1

(Mesaor oaducus ) Türkiye için yeni kayttr (Cetvel 2).

Aratrlan lokalitelerin tümünde ayn türe rastlan-

mamtr. En yaygn türler Tetramorium caespltum. Pormica

nan türlerin says, yaygn türlere oranla çok daha fazla-



dr (19 tür). Yöre Antropojen step karekteri göstermekle

beraber boreal elemanlar halâ yöre de temsil edilmektedir.

Bunun yannda step elemanlarnn (Cataglyphis nodus .

C. Yaticoides) da yöreye invaslyonu veu^dr.

Koyun, keçi, sr gibi hayvanlarn safra yollarnda

endoparazit olarak yaayan Trematodlara 2, ara konaklk

ettii belirtilen Jormica ve Lasius cinslerine ait türler-

de yörede yaygndr.
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